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با حضور رئيس جديد هيأت مديره

گردهمايي مديران بيمه البرز برگزار شد

گردهمايي مديران و رؤســاي شعب
اســتان تهران با حضور سيدمحمدرضا
ميريلواساني ،رئيس جديد هيأت مديره،
سيدرســول تاجدار مديرعامل ،اعضاي
هيأت مديره ،مديران و رؤســاي شعب
تهران برگزار شد.

بهگزارش روابط عمومي ،مديرعامل بيمه
البرز در اين گردهمايي با اشــاره به سوابق
رئيس جديد هيأت مديره ازجمله تحصيالت
آكادميك در رشــته ريســك و تسلط بر
مباحث مربــوط به انرژي ابــراز اميدواري
كرد :حضور دكتر ميريلواساني منشأ خير كرد و نســنجيده و بدون تحليل ريسك
بيمهنامهاي صادر نشود چون منافع همه
و بركت براي شركت باشد.
سيدرسول تاجدار درباره تغييرات اخير ذينفعان بهخطر ميافتد .وي افزود :تأثير
در تركيب هيــأت مديره ،گفت :تغييرات منفي ديگــر افزايش نــرخ ارز در بخش
ذات فعاليــت تجاري اســت و بيمه البرز بيمههــاي خودرو و ثالث اســت چون در
هم پس از خصوصي شدن براساس قانون بيمههاي شــخص ثالث ،نرخ بيمهنامه از
تجارت اداره ميشــود پس بايد به حقوق سوي دولت تعيين شده براي سالجاري و
سهامداران احترام بگذاريم و تا زماني كه هيچ افزايش قيمتي ديگر نخواهيم داشت
مســئوليت داريم وظايفمان را به بهترين ولي دســتمزدها و قطعات خودرو بهتبع
افزايش نرخ ارز ،افزايش قيمت داشــته و
شكل انجام دهيم.
وي ادامه داد :مســائل اخير روي داده خواهد داشت.
وي خطاب به مديران و روســاي شعب
در اقتصاد كالن كشــور بهويژه تغييرات
نرخ ارز آثار ســوئي بر شركتهاي تجاري تهران كه در جلسه معارفه حضور داشتند،
گذاشته است كه بايد با اتخاذ سياستهاي گفت :بايد بدهكاران سنواتي غيرقابل وصول
مناسب بتوانيم اين شرايط را با سربلندي را كاهش دهيم البته بيشتر موارد غيرقابل
وصول بهصورت كنسرسيومي است كه ليدر
پشتسر بگذاريم.
مديرعامل اعالم كرد :خوشــبختانه بيمه آنها بيمهايران است كه بايد پيگيري كند.
تاجدار افزود :وظيفه مديران ســتادي،
البرز با وجود اين شــرايط ســخت ،امسال
30درصد رشد توليد حق بيمه داشته است .تعيين استراتژي و برنامه براي شعب است
وي افزود :البته بيمه البرز بهدنبال جذب و فعاليتهــاي اجرايي برعهده روســاي
پورتفوي به هر قيمتي نيســت و مديران و شعب است .مديرعامل با اشاره به شرايط
روساي شعب بايد در پذيرش ريسك نهايت حســاس اقتصادي كنونــي گفت :هيأت
دقت را داشته باشند تا شركت دچار خسران مديره شركت تمام تالش خود را ميكند
نشود .مديرعامل درباره تأثير تغييرات نرخ تا به حقوق و دستمزد كاركنان متناسب با
ارز بر فعاليت شركتهاي بيمه ،توضيح داد :شرايط تورمي كشور رشد كند و بر همين
براساس تصميم بانك مركزي ،در سالجاري اســاس عالوه بر افزايش قانوني هرســاله
ارز با نرخ مبادلهاي به شركتهاي بيمه تعلق حقوق و دســتمزد ،هيأت مديره بازبيني
نميگيرد و چنانچه با كمبود ارز مواجه شويم مجدد كرد و از افزايــش مجدد حقوق و
بايد به بازار ثانويه كه عمدتا شــركتهاي دستمزد با رويي گشاده حمايت كردند.
در ادامه جلسه ،ســيدمحمدرضا ميري
پتروشيمي هستند مراجعه كنيم.
وي ادامه داد :به همينخاطر در صدور لواساني ،رئيس هيأت مديره از هيأت مديره،
بيمهنامههــاي ارزي بايد بــا درايت عمل مديرعامل ،مديران و روســاي شعب بيمه

تاجدار در گفتوگو
با مجله بيمهداري:

صنعت بيمه در مسير
مناسبي حركت ميكند
و نهاد ناظر درك درستي
از مشكالت اين صنعت دارد
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بيمه البرز؛ در مسير شصتسالگي
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البرز بهخاطر عملكرد خوبشان در چندين
سال گذشته قدرداني و تأكيد كرد :هميشه
بيمه البرز جــزو بهترينهاي صنعت بيمه
كشــور بوده كه اين امــر جز با تالش همه
كـاركنان شركت ميسر نبود .وي افــزود:
دو رشته زيانده بيمه خودرو و درمان در
سه ســال گذشته 80درصد ميانگين حق
بيمه توليدي صنعت بيمه كشور را تشكيل
داده اســت و شــركتهايي كه سهمشان
در اين دو رشــته بيش از 80درصد بوده
وضعيت سهمناكي در صنعت بيمه كشور
دارند اما خوشبختانه طي سالهاي 1393
تا 95سهم اين دو رشته از پورتفوي بيمه
البــرز  69تا 73درصد بــوده كه بهترين
نسبت را در مقايسه با ساير رقبا دارد.
رئيس هيأت مديره بيمه البرز همچنين
گفت :بيمه البرز پس از شركت بيمهايران كه
دولتي است بيشترين سهم را در رشته نفت،
گاز و پتروشيمي دارد .وي از كمبود نيروي
انساني متخصص در اين رشتهها انتقاد كرد
و گفت :متأسفانه همين اندك متخصصان
رشــته بيمههــاي انــرژي هم در شــرف
بازنشستگي هســتند و جايگزين مناسبي
براي آنها وجود ندارد .وي در همين راستا
از هيأت مديره شــركت درخواست كرد:
برگــزاري دورههــاي آموزشــي مدون و
مداوم در رشتههاي ديگر به جز خودرو و
درمان جزو برنامههاي شركت قرار گيرد تا
بتوانيم همه رشــتههاي بيمهاي را تقويت
كنيــم .وي خبــر داد:دورههاي تخصصي
مديريت ريسك در شركت بهزودي تصويب
و اجرا خواهد شد.

همايش همانديشي فرآيند
اجرايي قراردادهاي بيمهاي
سازمان بنادر و دريانوردي
و بيمه البرز برگزار شد

3

در نخستين جلسه هيأت مديره بيمه البرز
پس از مجمع

رئيس و نايبرئيس هيأت
مديره انتخاب شدند

ســيدمحمدرضا ميريلواســاني
بهعنــوان رئيــس هيــأت مديره
و سيدرســول تاجــدار بهعنــوان
نايبرئيس هيأت مديره و مديرعامل
اين شركت انتخاب شدند.

بــه گــزارش روابط عمومــي بيمه
البرز ،پــس از برگزاري مجمع عمومي
ساالنه اين شــركت در تيرماه،اعضاي
هيأت مديره بيمــه البرز پس از تأييد
صالحيت اعضا از ســوي بيمه مركزي
جمهوري اســامي ايران روز دوشنبه
15مــرداد تشــكيل جلســه دادند و
سيدمحمدرضا ميريلواساني ،نماينده
گروه مالــي ملت را بهعنــوان رئيس
هيــأت مديره برگزيدنــد .اين گزارش
حاكي اســت ،اعضاي هيــأت مديره
بيمه البــرز همچنين در اين جلســه
سيدرســول تاجدار ،نماينــده دولت
جمهوري اســامي ايــران را بهعنوان
مديرعامــل و نايبرئيس هيأت مديره
اين شركت انتخاب كردند.
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مديرعامل بيمه البرز:

توسع ه بيمههاي زندگي رقيبان جدي چون بورس ،بانك ،سازمانهاي متولي بيمههاي
اجتماعي و تورم را دارد كه بازار بيمههاي زندگي را به شدت كساد كرده است
توســع ه بيمههاي زندگي رقيبان جدي
چون بورس ،بانك ،ســازمانهاي متولي
بيمههاي اجتماعي و تورم را دارد كه بازار
بيمههاي زندگي را به شــدت كساد كرده
است.

بهمناســبت هفته دولت،ســيد رســول
تاجــدار ،مديرعامل و نايــب رييس هيات
مديــره شــركت بيمه البــرز با رســانهها
گفتوگويي انجام داد كه مشــروح آن را در
ذيل ميخوانيد:

عملكرد بيمه البرز را در يك ســال
گذشــته چگونه ارزيابي مــي كنيد؟ آيا
عملكرد شــركت با برنامههــاي دولت
همراستا بوده است؟

شركت بيمه البرز با حدود 60سال سابقه،
همواره جايگاه خود را در بين 4شركت اول
بازار بيمه حفظ كرده است .در اين ميان بيمه
البرز تالش كرده است تا براي حفظ منافع
ســهامداران ،تركيب فعلي پورتفوي خود را
برمبنــاي رعايت اصول اخــاق بيمهگري
تعديل كند و ســهم رشــتههاي اختياري
را بهمنظــور حمايت از صنايــع و فعاالن
اقتصادي افزايش دهد و در رشتههايي مانند
باربري ،مهندســي و آتشسوزي بهصورت
تخصصي فعاليت كند .عالوهبر اين ،تشويق
نماينــدگان به فــروش بيمههــاي خرد و
انفرادي ،جــذب نمايندگان تخصصي بيمه
عمر ،طراحي محصول جديد و منحصر بفرد
در بيمههاي عمــر و پسانداز بهنام «چترا»
كه در سال آينده در سطح گسترده به بازار
عرضه خواهد شد نيز از جمله اقداماتي است
كه بهمنظور ارائه خدمات متناســب با نياز
جامعه با جديت دنبال شــده است .بر اين
اساس ،در ســال 1396بيمه البرز توانست
پورتفوي هدفمند و كنترل شــده خود را با
توليد حدود 2200ميليارد تومان حق بيمه،
14درصد رشــد دهد .در بخش خسارت نيز
سال گذشــته حدود 1400ميليارد تومان
خسارت پرداخت كرد كه از اين مبلغ حدود
530ميليارد تومان مربوط به بيمه شــخص
ثالث و حوادث راننده بود.
بيمــه البرز تالش كرده اســت بهمنظور
افزايــش رضايــت مشــتريان و تســهيل
دسترســي آنان به خدمات ،تعداد شــبكه

فروش خود را تا حــد مجوزهاي اعالمي از
طرف بيمه مركزي گسترش دهد .استفاده از
فناوري اطالعات جديد ،برونسپاري بخشي
از خدمات پرداخت خســارت بــه ارزيابان
خسارت مســتقل ،تالش در جهت استقرار
مديريت رســيدگي به شــكايات و رضايت
مشــتريان اقدامات ديگري است كه در اين
راستا انجام شده است.
دريافــت تنديــس نقــرهاي حمايت از
مصرفكننــدگان از ســازمان حمايــت از
مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي سه
ســال متوالي و كسب رتبه اول انفورماتيك
بين شركتهاي بيمه كشور بر اساس اعالم
بيمه مركزي مؤيد اين ادعاست .بيمه البرز
با افزايش ســرمايه از محل ســود انباشته
شــده ،هم اكنون باالترين ســرمايه را بين
شركتهاي بيمه خصوصي دارد و در آخرين
ارزيابيهــاي صورت گرفته از ســوي بيمه
مركزي ،در ســطح يك توانگري مالي قرار
دارد .همچنين بنابر اعالم ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،بيمه البرز به لحاظ كيفيت نشر
و اطالعرســاني مناسب در بين شركتهاي
بيمه بورسي ،رتبه اول را كسب كرده است.
از ديگر افتخارات بيمه البرز در سال،1396
كســب رتبه  56در بين  500شركت برتر
صنعتي كشــور بر اســاس اعالم ســازمان
مديريــت صنعتي و دريافت تنديس طاليي
حمايت از كاال و خدمات ايراني در كنفرانس
ملي ساخت ايران است.
بيمه البرز در يك سال گذشته در حوزه

مسئوليت اجتماعي منشا چه خدماتي براي
جامعه بوده است؟

بيمه البرز در اين راســتا فعاليتهايي از
جمله ايجاد فرصت اشتغال در سطح شركت
و نمايندگيها ،كمك به نهادهاي ارائهدهنده
خدمات اجتماعي و خيريه مانند بهزيستي،
كمك به زلزلهزدگان كرمانشاه را در كارنامه
خود دارد.
البتــه در زلزلــه كرمانشــاه عــاوه بر
كمكهاي انســان دوســتانه بــا توجه به
قراردادهاي گروهي بيمه البرز و بنياد شهيد
و امور ايثارگران ،بانك ملي ،بانك كشاورزي
و بانك ســپه ،بيشــترين حجم پروندههاي
خسارتي در اين حوزه يعني حدود 25هزار
پرونده متعلق به بيمه البــرز بوده كه بيمه
البرز تالش كرد به منظور كاهش آسيبهاي
مادي ايجاد شــده براي هموطنــان عزيز،
پرداخت خسارتها را تسريع كند.
عالوه بر اين ،بيمه البرز در ســال1396
حدود 41ميليارد تومان بابت سهم صندوق
تامين خسارتهاي بدني طبق قانون شخص
ثالث پرداخت كرده است كه اين صندوق به
پرداخت خســارتهاي بدني (جرح ،فوت و
هزينههاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث
ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از آنها در
مواردي كه راننده مســبب حادثه بيمهنامه
نداشته يا معلوم نباشد ،بهعهده دارد.
برنامــه بيمــه البرز بــراي كاهش
خســارتها بهويژه در حوزه شخص ثالث
چه بوده است؟

بيمــه البــرز در ســال 1396حــدود
52ميليــارد تومان به وزارت بهداشــت و
درمان و حدود 6/5ميليارد تومان به نيروي
انتظامي عوارض پرداخت كرده است .محل
مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشــت
طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توســعه
درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان
حوادث رانندگي اســت .نيــروي انتظامي
نيز طبق قوانين بودجه ســنواتي بايد براي
كاهش تصادفــات رانندگي اقــدام كند و
برنامهريزي داشته باشــد كه درنهايت هر
دو به كاهش خســارات رانندگي و كاهش
آســيبهاي ناشــي از حــوادث رانندگي
ميانجامــد .عــاوهبراين ،بيمــه البرز با
افزايش تعداد مراكز پرداخت خسارت سيار
و مكانيــزه كردن تمــام فعاليتهاي خود
تالش كرده اســت امكان تقلب و تخلف در
اين حوزه را تا حد امكان كاهش دهد.
ميزان موفقيــت دولت در برنامههاي
مرتبط با حوزه بيمه چقدر بوده است؟

در راستاي ايجاد شــفافيت و نظارت بر
عملكرد بيمهگري ،بيمهمركزي موفق شد
سامانه هوشــمند نظارت الكترونيك بيمه
(ســنهاب) را راهاندازي كند و بر اســاس
ارزيابي سازمان فناوري اطالعات ،رتبه اول
ارائه خدمات الكترونيكي در بين 93سازمان
دولتي را كســب كــرد .همچنين با اصالح
قانون بيمه شــخص ثالث و حذف ماليات
بــر ارزش افــزوده در بيمههــاي درمان و
بخشي از بيمههاي عمر زمينه ارائه خدمات
بهتــر به بيمهگزاران فراهم شــده اســت.
عالوهبراين ،در يكسال گذشته پيشامدهايي
مانند غرق شــدن كشتي ســانچي ،انفجار
معدن يورت در اســتان گلســتان ،حادثه
آتشســوزي پااليشــگاه تهران ،واژگوني
اتوبوس دانشآمــوزان هرمزگاني ،زلزله در
استانهاي غربي كشور و سقوط هواپيماي
پرواز تهران  -ياســوج شــرايط نامطلوبي
را بــراي هموطنان عزيزمــان رقم زد كه
كام همگان را تلــخ و ايران عزيز را داغدار
كرد .در اين حوادث ،صنعت بيمه همراه و
همگام با دولت و مردم در پوشش حوادث و
كاهش آالم مردم سربلند بوده است.
ادامه در صفحه 3
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همايش همانديشي فرآيند اجرايي قراردادهاي بيمهاي
سازمان بنادر و دريانوردي و بيمه البرز برگزار شد

همايش همانديشــي فرآيند اجرايي
قراردادهــاي بيمهاي ســازمان بنادر و
دريانــوردي و بيمه البرز با حضور معاون
فني بيمه البرز ،مديركل پشتيباني و رفاه
سازمان بنادر و دريانوردي و مديران اين
دو سازمان برگزار شد.

احمد صفــرزاده ،معاون فني بيمه البرز
ســازمانهاي بنادر و دريانــوردي در هر
كشــور پشــتيبان اقتصاد آن كشور است
و درواقع دروازه تجارت هر كشــور با دنيا
است.
وي افزود :براســاس بررسيهاي انجام
يافتــه ،بيــش از 95درصد تبــادل كاال و
مبــادالت تجــارت بينالملــل از طريق
حملونقل دريايي و بنادر انجام ميشــود
و با توجه به موقعيت سوقالجيشي ايران،
ســازمان بنادر و دريانوردي ايران فارغ از
مالحظات سياســي چه قبــل از پيروزي
انقالب اســامي و چه پــس از آن ،نقش
برجستهاي داشــته و به واسطه پتانسيل
باالي اين ســازمان ،متوليــان و مديران
اين ســازمان در دورههاي متفاوت به نحو
شايسته آن را مديريت كردهاند.
وي ادامــه داد :ايــران با 12كشــور از
15كشور همســايه خود مرز دريايي دارد
و 3هــزار كيلومتر مرز دريايــي داريم كه
بقيه از صفحه 2
به نظر شــما بهتريــن و مهمترين
دستاوردهاي دولت در سال پيش رو چه
خواهد بود؟

در صورت حل مشــكالت سياســي و
بــه تبــع آن برقراري آرامــش در فضاي
كسبوكار ،شركتهاي بيمه نيز خواهند
توانســت در كنار ســاير بازارهاي مالي،
حمايت خود را از فعاالن اقتصادي و مردم
به درســتي انجام دهند و توسعه صنعت
بيمه را به ارمغان بياورند .همچنين ،بيمه
البرز در نظــر دارد با توجه به نگاه مثبت
بيمــه مركزي به عنوان نهــاد حاكميتي
در زمينه طراحــي ابزارهاي مالي جديد،
بــا اســتفاده از حمايــت نرمافــزاري و
آييننامهاي بيمه مركزي و شــورايعالي
بيمه بهعنوان اولين شركت بيمهاي وارد
عرضه اوراق بهادارسازي بيمه شود.

پتانســيل خوبي اســت .بهعبارت ديگر با
وجود موانع و محدوديتها به واسطه نيات
بدخواهانه دشمنان ،ايران بهعنوان پل بين
اروپا و خاورميانه نقش مهمي ايفا ميكند.
معاون فني بيمه البرز تأكيد كرد :در يك
شــرايط ايدهآل اقتصادي و بدون تحريم و
محدوديتهاي اعمال شده ،ظرفيت بنادر
ايران در تجارت بينالملل بسيار باالست و
حتي درآمــد آن ميتواند جايگزين درآمد
نفتي شود.
وي درباره قــرارداد بين بيمــه البرز و
ســازمان بنادر و دريانوردي ،توضيح داد:
انتفاع منطق هر فعاليت اقتصادي اســت
بنابراين در بيمه گري هم كه يك فعاليت

اقتصادي و بازرگاني است اگر انتفاع نباشد
توجيهي براي فعاليت وجود ندارد پس هر
دو طرف بايد نگاه دوســويه به اين موضوع
داشته باشيم .اين قرارداد صرفا قراداد بيمه
درمان تكميلي نيســت بلكه بايد تجميع
پورتفوي انجام شــود و رشــتههاي ديگر
بيمهاي را هم شامل شود.
وي تأكيــد كرد :موفقيت ايــن قرارداد
سهســاله بين بيمه البرز و ســازمان بنادر
درگرو نگاه بلندمدت دوسويه است و نبايد
به ايــن موضوع جزيرهاي بنگريم و تنها بر
اجــراي صحيح قرارداد بيمه درمان تمركز
كنيم و از رشــتههاي ديگــر غافل بمانيم
چون ضريب خسارت رشــته درمان پس

به نظر شــما داليل رشد كند توليد
بيمهنامه در كشور چيست؟

شركتهاي بيمه وجود دارد.

داليل رشــد كند توليــد حقبيمه در
صنعت بيمه عبارتند از:
الف) بازدهي غيراقتصادي و بســيار

پايين صنعت بيمه :بدليل وضع عوارض و
مالياتهاي متعدد ،عدم تعيين حقبيمهها
متناســب با محاســبات فنــي ،بازدهي
صنعت بيمه در مقايســه با بازارهاي مالي
و سرمايه ،بسيار پايين است .بدين ترتيب،
ســرمايههاي زيادي جــذب صنعت بيمه
نميشوند.
ب) عدم تنوع ابزارهاي مالي و بازدهي
پايين بازار ســرمايه :در دنيا صدها نوع

ابــزار مالي وجــود دارد كه بــازار بورس
ايران از آن محروم ميباشــد .عالوهبراين،
طبــق آييننامههــاي بيمــه مركــزي،
محدوديتهاي زيادي براي سرمايهگذاري

ج) ســهم ناچيز بيمههاي زندگي در

تركيب پورتفوي صنعــت بيمه :در اكثر
كشــورهاي دنيا جهت تشــويق مردم به
خريد بيمههاي عمر از مشوقهاي مالياتي
اســتفاده ميكنند و درآمدهاي حاصل از
بيمه عمر و حقبيمههاي پرداختي معاف از
ماليات هستند .در ايران هرچند اقداماتي
در اين رابطه صورت گرفته ولي عملياتي
نشــده اســت .عالوهبراين ،در بسياري از
كشــورها ،تمركز اصلــي فعاليت بيمهاي
بر دوش شــركتهاي بيمــهي تخصصي
اســت .مضاف بر آن ،توســع ه بيمههاي
زندگــي رقيبان جدي چون بورس ،بانك،
سازمانهاي متولي بيمههاي اجتماعي و
تــورم را دارد كه بازار بيمههاي زندگي را
به شدت كساد كرده است.
د) نامناســب بودن فضاي كسبوكار:

از اجرا شدن طرح بيمه سالمت و افزايش
تعرفههــاي درمان افزايش چشــمگيري
داشــت و به 160درصد رســيد كه براي
شركتهاي بيمه زيانده است.
معاون فني بيمه البرز با تأكيد بر اينكه
بيمه البرز با نگاه جلب رضايت مشتري اين
قراداد را منعقد كرده است،گفت :بهواسطه
حسن همكاري ســالهاي قبل با سازمان
بنــادر و دريانوردي در واقع اين ســازمان
به خانه خودشــان بازگشتهاند و ادامه اين
همــكاري در گرو اجراي ســريع و ايفاي
تعهدات طرفين است.
خــادم بصير ،مديــركل پشــتيباني و
رفاه ســازمان بنادر و دريانــوردي هم در
اين همايش از بيمه البرز بهخاطر حســن
همكاري و اجــراي خوب قرارداد قبلي كه
چند سال گذشته منعقد شده بود قدرداني
ويــژه كرد و گفت :بحمــداهلل پس از چند
سال به خانه خودمان بازگشتهايم .سازمان
بنادر حدود 27هزار نفر بيمه شــده دارد
كه در مناطق مختلف كشــور بهويژه بنادر
پراكندگي دارند لذا درخواســت ميكنيم
بيمه البرز بهمنظور تســهيل ارائه خدمات
در مناطق بندري بهويژه بنادر جنوبي كه
محروم هستند مراكز درماني تحت پوشش
بيمه البرز را گسترش دهد.
وجود اقتصاد دولتي متكي به درآمدهاي
نفتي ،ركــود حاكم ناشــي از تحريمها،
كاهــش قيمــت نفت و بودجــه عمومي
دولــت منجر به ايجاد مشــكالتي مانند
كاهش بودجه پروژههاي عمراني و به تبع
آن كاهش تقاضا براي بيمه ،عدم توانايي
پرداخت حقبيمه توســط بيمهگزاران و
بهتبع آن افزايش بدهكاران ،براي صنعت
بيمه شده است .عوامل ديگر مانند فقدان
بازار آزاد و رقابتي ،عــدم وجود تنوع در
رشــتههاي بيمهاي ،كمبــود دانش فني
مطابق بــا اســتانداردهاي بينالمللي در
صنعــت بيمه ،عــدم ســرمايهگذاري و
بهرهگيري كافي از تكنولوژي روز فناوري
اطالعات ،عدم وجود شركت بيمه اتكايي
مســتقل و توانمنــد و عــدم رتبهبندي
شركتهاي بيمه به عنوان داليل كاهش
نرخ رشد بازار بيمه مطرح ميشوند.
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تاجدار در گفتوگو با مجله بيمهداري:

صنعت بيمه در مسير مناسبي حركت ميكند و نهاد ناظر
درك درستي از مشكالت اين صنعت دارد

مديرعامــل بيمه البــرز در گفتوگو
با نشــريه بيمهداري اظهار داشــت :خأل
ي نحوه محاسبه هريك
استانداردســاز 
ازريسكهاي اثرگذار و همبستگي آنها در
صنعت بيمه كامال مشهود است اين كمبود
خصوصا پس از حذف نظام تعرفهاي كامال
محسوس بوده است .ادامه اين گفتوگو را
در پي ميخوانيد:
ريســك نقدينگي چيست و چگونه
ادبيات آن بر جامعه حاكم است؟

قبل از ورود به بحــث و با وجود انتقادات
و ايراداتــي كه در مباحــث متفاوت ازجمله
نظارتهــاي علمي و مبتني بــر اصول مالي
و خصوصــا پس از حــذف تعرفهها ميتوان
بــه صنعت بيمــه گرفت ،بهنظــر اينجانب
عملكــرد صنعت بيمه طي ايــن مدت يك
عملكرد قابلقبول اســت و شايســته است
قدردان اين صنعت باشيم كه توانسته بدون
دريافت كوچكترين كمــك مالي از دولت،
ســاالنه هزينه بيش از 16هزار نفر از تلفات
حــوادث رانندگي و بيــش از 385هزار نفر
مجروحين اين حوادث را پوشش داده و بالغ
بر 1000ميليــارد دالر از اموال و داراييهاي
كشور را پوشــش دهد و روند آماري نشان از
بهبــود اين عملكرد اســت .و اما درخصوص
سؤال شــما بايد گفت كه ريسك نقدينگي،
يعني اينكه يك شــركت بيمه توانايي ايفاي
تعهدات خود را نداشته باشد ،يعني ناتوان در:
 پرداخت خسارت تامين ســرمايه ،ســود تضمين شده وبازخريد بيمهنامههاي عمر
 پرداخت هزينهها و عوارض قانوني پرداخت و تامين سود سهامداران سرمايهگذاريها اين نوع ريسك به دو شكل در مؤسساتمالي و شركتهاي بيمه قابل مشاهده است.
 -1ريسك نقدينگي ناشي از نقدشوندگي
داراييها و سرمايهگذاريها (داراييهاي سمي)
 -2ريسك نقدينگي ناشي از كمبود وجه
نقد براي ايفاي تعهدات كوتاهمدت
حاكميت ادبيات نقدينگي بر شركتهاي
بيمه با تكيه بر دو اصــل كنترل و آموزش
ميسر است و اين موضوع صرفا وظيفه نهاد
ناظر نبوده و هيأتمديره شــركت نيز بايد

در اين خصــوص هدفگــذاري ،كنترل و
آموزشهاي خاص خود را داشته باشد.
بديهي است كه نهاد ناظر بايد با حساسيت
كامل درخصوص كنتــرل و تعيين كفايت
نقدينگي اقدام كند .در اين رابطه نهاد ناظر
ضمن محاسبه ريسك نقدينگي هر شركت
و صنعــت بيمه ،بايد رابطه اين ريســك با
ســاير ريسكها را محاســبه و تعيين كند.
(غالبا بهدليل اهميت و اثرات اين ريســك،
ضريب همبستگي آن با ريسكهاي اعتباري
و نوسان قيمت يك است)
بهنظر ميرسد خأل استانداردسازي نحوه
محاســبه هر يك از ريســكهاي اثرگذار و
همبستگي آنها در صنعت بيمه كامال مشهود
است اين كمبود خصوصا پس از حذف نظام
تعرفهاي و آزادســازي نرخهــا و با توجه به
كمبود نيروي انســاني متخصص به تناسب
شركتهاي تازهتاســيس ،كامال محسوس
بوده و اساسا تدوين آييننامه نحوه محاسبه
حاشيه توانگري در راستاي رفع اين نقيصه
بوده اســت كه در جاي خود به نواقص آن
خواهيم پرداخت .الزم به توضيح اســت كه
بيــان اين نقايص به هيچ عنوان نافي ارزش
و اثرات بسيار مهم تهيه و تنظيم آييننامه
نحوه محاسبه حاشيه توانگري كه يك اقدام
جسورانه و كامالضروري بود ،نيست.

آيا اساســا ادبيات مشتركي درحوزه
ريسك نقدينگي بين مديران ما وجود دارد؟

حقيقت ريســك نقدينگي بهعنوان يك
تعريف اســتاندارد در جهان وجــود دارد لذا

عمليات و فعاليتهاي مــا را تحتتأثير قرار
خواهد داد اما از آنجا كه آثار بيتوجهي به اين
ريسك گريبانگير بسياري از مؤسسات مالي و
بانكي شده بايد اذعان كرد كه نهتنها ادبيات
مشــتركي وجود ندارد بلكه برخي از آنان با
مفاهيم ريسك و انواع آن بيگانه هستند.

آيا ادبيات مشترك در حركت شركتها
به سمت ريسك نقدينگي اثرگذار است؟

براي پاســخ به اين سؤال بايد ببنيم كه
ذينفعان اين صنعت چه گروهي يا افرادي
هستند .نخستين گروه بيمهگزاراني هستند
كه خســارت ديدهاند (زيانديــدگان) يا
استفادهكنندگان از مزاياي بيمه ،به همين
ترتيــب دولت كه بابت ماليات و عوارض از
اين صنعت تأثير ميپذيرد (الزم به توضيح
است كه درحال حاضر برخي از شركتها
بابــت عدمتوانايــي در پرداخــت عوارض
به دولت و خزانه بدهكار هســتند) لذا به
همين ترتيب ســهامداران ،شبكه فروش
و كاركنــان صنعت بيمــه از عدممديريت
صحيح ريســك نقدينگي تأثير ميپذيرند.
در اين بين ميتوان به تأكيد بيشــتري به
تأثيرات ريسك نقدينگي بر زيانديدگان،
ســهامداران و خريداران بيمههاي عمر و
پسانداز اشــاره كرد لذا ريسك نقدينگي
را مشــخصا از دو جنبــه -1 :از نظر ايفاي
تعهدات كوتاهمــدت -2 ،از نظر ماهيت و
كيفيت سرمايهگذاري براي ايفاي تعهدات
بلندمدت ميتوان مورد بررســي قرار داد
و اساســا بهدليل اين حساســيتها است

كه در تجزيــه و تحليل صورتهاي مالي،
تجزيــه و تحليل ســرمايه در گردش كه
مشــخصا عوامل مؤثر در تغييرات وضعيت
مالي و داليــل افزايش و كاهش وجوه نقد
موردنيــاز را بررســي و تحليل ميكنند يا
در خطرســنجي صورتهاي مالي مشخصا
ســودآوري وخطراتــي كــه متوجه اصل
ســرمايهگذاري اســت را بررسي ميكنند
يا اينكه نســبتهاي نقدينگي و فعاليت را
براي تحليل شــرايط توان ايفاي تعهدات
كوتاهمدت و وصول بدهكاران مورد تجزيه
و تحليل قرار ميدهند .لذا تعريف ادبيات و
استانداردهاي يكسان در اين حوزه از جنبه
مقايسهاي بسيار مهم و اثرگذار است.
اهميت ريسك نقدينگي چيست؟

گذشــته از تفاســير و نظريات متعدد و
متفاوت درخصوص سرمايه شركت و كاهش
آن بــر اثر زيانهاي وارد به شــركت ،نكته
ظريف و قابلتوجه اين است از نظر ذينفعان،
عمال شركتي ورشكسته است كه توان ايفاي
تعهدات خــود را ندارد (بهعبارت ديگر فاقد
نقدينگي كافي براي ايفاي تعهدات است) و
نه الزاما شركتي كه بهدليل زيانهاي وارده
بايــد در مجمع فوقالعاده ســرمايه خود را
تقليل دهد يا نسبت به افزايش سرمايه اقدام
كنــد .موضوع فوقالذكــر اهميت مديريت
صحيح ريسك نقدينگي را نشان ميدهد.
ريســك نقدينگــي بهدليــل اهميــت
درمدلهــاي توانگــري مالــي نظير مدل
اياالتمتحده آمريكا ( )NAICبه نام ريسك
عدمتطابــق داراييها و بدهيها شــناخته
ميشود كه توسط نهاد ناظر كنترل ميشود
يا نهــاد  IAISبا اســتفاده و كمك فكري
و بهرهگيــري از اســتانداردهاي OECD
درخصوص كنترل ريسك شركتهاي بيمه
اقدام ميكند.
در ايران هم نهاد ناظر با درك اهميت اين
موضــوع آييننامه نحوه محاســبه و نظارت
بر توانگري مالي و مؤسســات بيمه را با مبنا
قراردادن 4ريسك (بيمهگري ،بازار ،اعتبار و
نقدينگي) در سال 1390تهيه و تنظيم كرده
اســت .هرچند جاي خالي ريسك عملياتي
ال محســوس است و به
در اين آييننامه كام 
عالوه شايسته است كه در محاسبات مربوطه،
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ضريب همبستگي و  Covarianceريسكها
هم محاسبه و مدنظر قرار گيرد كه از قرار معلوم
بيمه مركزي درحال اصالح آييننامه مذكور
است .لذا با اندكي توجه و بهرغم ايرادات وارده
ميتوان دريافت كه نهاد ناظر نســبت به آثار
ريسكهاي مختلف بر فعاليت صنعت بيمه،
بيتفــاوت نبــوده و محدوديتهاي از قبيل
اينكه «هر شــركت حداكثر ميتواند معادل
بر 20درصد ذخاير و حقوق صاحبان ســهام
بدون ذخيره خسارت معوق» در يك ريسك
( )Per riskسهم بپذيرد يا تدوين آييننامه
نحوه محاســبه توانگري كه عمال كنترل كل
ريسكهاي پذيرفتهشده توسط يك شركت
است ،بيانگر حساس بودن نهاد ناظر بر كنترل
توان ايفاي تعهدات يك شركت است.
گفتيد ريســك نقدينگي با ريسك
توانگري متفاوت اســت؛ اما اين دو به هم
مربوطند .شــركتي كه بيمحابا ريسك
ميپذيرد در شــرايط فعلــي نقدينگي
را تاميــن ميكند ،امــا در آينده ضريب
خسارتش باال ميرود .اين مسئله را چگونه
ارزيابي ميكنيد؟

همانطور كه توضيح داده شــد ريســك
نقدينگي اخص از محاسبات حاشيه توانگري
يا حاشــبه توانگري اعم از ريسك نقدينگي
اســت،چون در محاســبه حاشيه توانگري
ريســك فاكتورهاي زيادي مورد محاســبه
قرار ميگيرد .و اما قســمت دوم سؤال شما
كه مربوط به پذيرش بدون محاسبات علمي
و اكچوئري ريســك براي تامين نقدينگي
كوتاهمــدت اســت .بيمه مركــزي بايد با
اســتخراج صورتهاي مالي بر مبناي سال
بيمــهاي و بهكارگيــري روشهاي متفاوت
تعيين كســري ذخاير (مثل روش مثلثي)
يا اســتفاده از تجزيه و تحليل صورتهاي
مالي مثل محاســبه ســرمايه در گردش،
نسبت گردش نقدي و حتي بررسي كيفيت
ســرمايهگذاريها بهعنوان مكمل محاسبه
حاشــيه توانگري ،اقدام و اثرات ريسكهاي
مورد بحث را به حداقل برساند.
ميخواهيم مصداقي به اين مســئله
بپردازيم .چه مسائلي ميتواند ريسكهاي
نقدينگي را شفاف كند؟

بهنظر ميرســد عالوه بر محاسبه حاشيه
توانگري ،عمده روشهايي كه ميتواند ريسك
نقدينگي موجود در شركت را نمايان و شفاف
كند ،تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ،بررسي
پروندههاي خســارتي بهلحاظ تاريخ حادثه،
تاريخ صدور حواله و تاريخ پرداخت خسارت،

محاســبه دوره وصول مطالبات،محاســبه
نسبت بدهكاران به حق بيمه ،محاسبه نسبت
بدهكاران ســنواتي به بدهكاران ،استخراج
جدول تجزيه سني بدهكاران ،بررسي كيفيت
داراييها و سرمايهگذاريها و تحليل توامان
موارد مذكور ميتواند در شــفافيت ريسك
نقدينگي مفيد و مؤثر باشد ،ليكن همانگونه
كه اشاره شــد قبل از همه اين اقدامات بايد
اســتانداردهاي صنعت براي هريك از موارد
مذكور استخراج شود تا بتوان مبنايي صحيح
براي مقايسه فراهم آورد.
نقش نهاد ناظر در مديريت ريســك
نقدينگي چيست؟

هرچنــد مســئوليت اطالعــات مندرج
درصورتهــاي مالي ،طبق اســتانداردهاي
حســابداري با هيأتمديره شركت است و
هيأتمديره شركت بايد با طراحي و اعمال
كنترلهاي داخلي مناسب از صحت و سقم
اطالعات و از كفايــت نقدينگي براي ايفاي
تعهــدات اطمينــان حاصل كنــد .ولي در
صنعت بيمه بهدليل ماهيــت خاص و نوع
فعاليت آنكه عمدتا ماهيت بلندمدت داشته
و اهميت قابلتوجهي دارد ،نقش نهاد ناظر
بسيار حياتي است كه بتوانند از تامين منافع
ذينفعان اطمينان حاصل كند لذا بهصورت
نمونه به چندين مورد از نقشهاي اساســي
و روشهاي كنترل مستقيم و غيرمستقيم
نقدينگي اشــاره ميكنم كه تاكنون توسط
نهاد ناظر تنظيم و عملياتي شده است:
 مقررات مربوط به محاسبه ذخاير فني مقررات مربوط به سرمايهگذاريها محاسبه حاشيه توانگري آييننامه مربوط به گزارشگري و افشاياطالعات مؤسسات بيمه
 آييننامه حاكميت شركتي (پيشبينيكميته ريسك ،كميته حسابرسي ،كميته
و)...
 تعيين حق بيمه براساس اصول فني محدوديتهــاي مربوط بــه عملياتاتكايي
لذا نهــاد ناظر با تنظيــم آييننامههاي
مذكور ،عمــا اقدامات الزم بــراي كنترل
كفايت نقدينگي و محاسبه ريسك مربوطه
را انجام داده است.
آيا صدور بخشــنامه كافي اســت و
ضمانت اجرا دارد؟

بهطور حتم جواب سؤال شما منفي است
و اگر نهاد ناظر صرفا به صدور بخشــنامه يا
تنظيم آييننامه بسنده كند ،اين موضوع از

مصاديق رفع تكليف است و اصوال همچنين
نبوده و نهاد ناظر حساسيتهاي خاصي در
اين رابطه داشته و دارد.
لذا براي ضمانت اجرا بايــد ابزار الزم به
جهت نرمافزاري (نيروي انســاني متخصص
و نرمافزارهاي مالي مؤثر و تخصصي صنعت
بيمه) يا امكانات سختافزاري مناسب فراهم
شــود بهعنوان نمونه ميتوان به مواردي به
شرح زير اشاره داشت كه نهاد ناظر صرفا به
صدور بخشــنامه بسنده نميكند و اقدامات
پيگيرانه مؤثــري را برنامهريزي كرده ،مثل
كنتــرل صورتهاي مالي قبل از ارســال و
تحويل به حسابرسان،كنترل كفايت ذخاير،
كنترل سرمايهگذاريها ،تفكيك حسابها و
سرمايهگذاريهاي مربوط به بيمههاي عمر
و كنتــرل رعايت آنها و ...ولي همانطوريكه
عرض كردم در اين زمينه نقيصههاي فراواني
وجود دارد كه بايــد با تكيه بر علم روز و از
همه مهمتر تامين كمبود نيروي متخصص
در اين زمينه توسط نهاد ناظر مرتفع شود.
مهمترين اصل نگاه مدير اســت كه
چقدر به اين مسئله اهميت دهد و مديريت
ريســكش را قوي راهاندازي كند تا بتواند
گزارش جامع ارائه دهد؛ اما وقتي ريسك
نقدينگي باالست نشــانگر اين است كه
كميته را هم نمايشي تشكيل داده است؟

بنده با عنوان «نمايشــي» مخالفم چون
اعتقاد دارم اگر كاســتي و بيتوجهي وجود
دارد ،عمدتا ناشي از عدمدرك اهميت است،
لذا مديريت انواع ريسكها و ازجمله ريسك
نقدينگي مستلزم نظارت دائمي هيأتمديره
و مديران ارشد شركت و دريافت گزارشهاي
مقطعي از كنترل و پايش ريسك نقدينگي
است و مهمتر از همه شركت بايد اطمينان
حاصــل كند كــه مفاهيم و اهميــت انواع
ريسك و خصوصا ريسك نقدينگي در تمام
سطوح ســازماني نهادينه شده است و براي
تحقق و عملياتي شــدن چنيــن فرايندي،
سازمان و شــركت نيازمند تهيه و تصويب
برنامههاي كنترل ريسك نقدينگي در سطح
هيأتمديره است.
در دنيــاي واقعي اينگونه نيســت و
مديرعامــل نهايتا بتواند بــراي مخالفت
استعفا بدهد .نظير آنچه اخيرا رخ داد

در بسياري موارد مديران عامل در مقابل
پورتفوهايي كه سهامدار ميآورد گاها توجه
كافي نشــان نميدهند و بيمالحظه فقط
امضا ميكنند تجربه نشان داده براي برخي
مديران جذب پورتفوي مهم است درحاليكه

5
به ريسك آن توجهي نشان داده نميشود.

مطالب خــود را بهعنوان جمعبندي
ارائه دهيد؟

آنچه كه مســلم اســت با وجود اقدامات
بســيار مفيد و مؤثــري كــه خصوصا در
ســالهاي اخير توســط نهاد ناظــر انجام
پذيرفتــه اقدامات مذكور بــه هيچ عنوان
نميتواند اطمينــان معقولــي ايجاد كند
كــه ذينفعان صنعت بيمــه از حفظ منافع
خود مطمئن باشــند .ايــن عدماطمينان
هم متأثر ازشــرايط اقتصــاد داخلي و هم
شرايط بينالمللي اقتصاد است .درخصوص
شرايط داخلي ميتوان به حذف تعرفهها و
عدمپيشبيني نظارتهــاي مؤثر مالي بعد
از آن اشاره داشــت يا درخصوص تأثيرات
اقتصاد جهاني ميتوان بــه افزايش هزينه
مبــادالت بينالمللي ناشــي از بحرانهاي
 2008اروپا و  2011آمريكا اشاره داشت كه
عالوه برتحريمهاي بينالمللي اقتصاد ايران
و خصوصا بخش صنعت بيمه را تحتتأثير
قرار داده است عالوه بر موارد مذكور ميتوان
به گزينههــاي محدود ســرمايهگذاري و
ريسكهاي تحميلي به اقتصاد صنعت بيمه،
خصوصا در بخش ريسكهاي سيستماتيك
اشاره داشــت ،لذا بهنظر ميرسد نهاد ناظر
وظيفه كنترل كليه ريســكها را در سطح
مسئوليت هيأتمديره شركتها پيشبيني
و عملياتــي كند و در ايــن خصوص مرتبا
مشــابه كنترل بودجه پيشبيني شــده با
عملكرد در زمينه كنترل ريسكها خصوصا
ريســك نقدينگي ،انحرافــات را با دريافت
و تهيه گزارشــات تحليلــي رصد كند ،اين
اقدامات جز با برنامهريزي و جذب نيروهاي
متخصص و كارآمد و بهرهمندي از تجربه و
تخصص جهاني ،ميسر و امكانپذير نيست
بهنظر ميرسد آموزش كاربردي و تخصصي
حلقه مفقوده اين فرايند است كه متأسفانه
هيچ تناسب منطقي بين تعداد شركتهاي
بيمه و تعداد نيروي متخصص وجود ندارد .و
بهنظر بنده ،ريسك اخير يكي از بزرگترين
ريسكهاي ممكن در ســطح شركتهاي
بيمه اســت كه ميتواند كليه ريسكهاي
ديگر را تحتتأثير قرار دهد .نهايتا اينكه با
وجود انتقادات مذكور ،معتقدم صنعت بيمه
در مسير مناســبي حركت ميكند و نهاد
ناظر درك درستي از مشكالت اين صنعت
دارد و اقدامــات اخير نهاد ناظر ،حكايت از
اراده ايشــان به رفع مشــكالت ساختاري
صنعت دارد .انشاءاهلل كه موفق باشند.

6
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پيام مديرعامل بهمناسبت آغاز شصتمين سال فعاليت بيمه البرز

امروز با قدم گذاردن به 28تيرماه1397
هجــري شمســي ،بهطور رســمي وارد
شصتمين ســال از آغاز حضور سرافرازانه
شــركت بيمه البرز به صنعت بيمه شديم.
حضوري كــه از خواســت و اراده بزرگ
مؤسسان شركت نشات گرفت و در گذر 59
سال توانســته از پشتوانه دولت ،اشخاص
حقوقي و حقيقي بــزرگ ديگري نيز در
تركيب سهامداران خود بهرهمند شود.

شركت بيمه البرز همچون ديگر بنگاههاي
اقتصادي كشــور متاثر از فراز و نشيبهاي
كشــور ازجمله پيروزي انقالب اســامي و
درپي آن ملي شــدن صنعت بيمه كشــور،
جنگ تحميلي و بهدنبال آن تامين و پوشش
ســرمايههاي ملي بهويژه زيرســاختهاي
ميهــن اســاميمان و پــس از آن،اعمال
تحريمهاي ناجوانمردانه از سوي دشمنان و
بدخواهان اين مرز و بــوم ،افت و خيزهاي
زيــادي را تجربه كرده اســت اما با تكيه بر
سرمايه نيروي انســاني متعهد و تالشگر و
فعاليت مبتني بــر تخصص و حرفهايگري
توانســته اســت در 6دهه فعاليت حرفهاي،

اعتماد مشــتريان خود را جلــب كند و بر
همين اساس هماكنون بيمه البرز مشترياني
وفادار دارد كه با باور و اعتقاد راسخي كه به
بيمه البرز دارند بيمهگر خودشان را در فراز
و نشيبها همراهي كردهاند.
بي شك ،سرمايه بزرگ مشتريان وفادار
و ماندگار بيمهالبرز حاصل تالش كاركنان
و نمايندگان محترم شركت از بدو تاسيس
اســت وحضور مشــتريان خوب و وفادار
بيمه البرز حاصل حســن رفتار و صداقت
و تخصــص كاركنان خــدوم و متعهد از
گذشتههاي دور تاكنون است.
شركت بيمه البرز از آغاز تاسيس تاكنون
همواره ســعي كرده است بهترين خدمات
را بــه هموطنان گرامي عرضــه كند و با
سرلوحه قرار دادن اصل مشتريمداري در
برنامهها،اهداف و استراتژي خود ،توانسته
اســت رتبههاي برتري بيشــماري را در
كارنامــه خود و براي آينــدگان به يادگار
بگذارد كه از آن جمله ميتوان به كســب
مقام اول مشــتريمداري و جلب رضايت
مراجعان طي 9سال متوالي در بين تمامي

شركتهاي بيمه اشاره كرد.
امروز خرسنديم كه در محافل مختلف
كشور از بيمه البرز بهخاطر عملكرد خوب
بهويژه پرداخت به هنگام خســارتها به
نيكي و افتخار ياد ميكنند .چه در حوادث
گذشــته دور مثل آتشســوزي در بازار
بزرگ در دهه 40شمســي كه بيمه البرز
با استقرار واحد ســيار پرداخت خسارت
در محل ،چك خسارت را به زيانديدگان
پرداخت كرد و چه در حوادث ســالهاي
نزديكتر مثل حادثه پتروشــيمي شازند
اراك و زلزله منطقه غرب كشور.
كســب رتبه اول شــفافيت مالي ،رتبه
اول انفورماتيــك ،ســطح يــك توانگري
مالي ،شــفافترين شــركت بيمه بورسي
از لحاظ كيفيت افشــا و اطالعرســاني از
ديگر دستاوردهاي بيمه البرز در سالهاي
گذشته بوده است.
امروز در جشــن آغاز شــصتمين سال
فعاليــت بيمه البــرز اميــدوارم خدمات
صادقانــه و تــاش مســتمر كاركنان و
نماينــدگان كه براي شــركت بيمه البرز

آبــرو و اعتبار در عرصــه خدمتگزاري و
مشــتريمداري را به همراه آورده است با
اســتعانت از پروردگار متعال در سالهاي
پيش رو مستدام باشد.
بيشك ،كســب رضايت مشتريان و افكار
عمومي و مسئوالن از طريق التزام به قوانين
نظام مقدس جمهوري اســامي ايران ســر
لوحه برنامهريزيها در بيمه البرز خواهد بود
و پاســخگويي و شفافيت در مديريت و اجرا،
تعهد هميشگي ما است.
اينك در آغاز مسير شصت سالگي ،نام و
برند 60ســاله بيمه البــرز را ارج بنهيم و با
عملكرد خوب خود ،برند بيمه البرز را كه از
گذشتگان به ارث بردهايم همچنان خوشنام
حفظ كنيم و به آيندگان تحويل دهيم.
از پــروردگار متعال ،توانگري و ماندگاري
بيش از پيش شــركت معظــم بيمه البرز و
سالمتي و بهروزي همه پيشينيان،مشتريان،
كاركنان ،نمايندگان ،ســهامداران محترم و
خانوادههاي معزز ايشان را خواستارم.
سيدرسول تاجدار
مديرعامل و نايبرئيس هيأت مديره

گفتوگو با اميرغالمحسين باغباني

صندوق آيين رسالت در آستانه 20سالگي

حضرت علي(ع) فرمودند :اگر خداوند
را ياري كنيد شــما را پيروز ميگرداند
و قدمهاي شما را اســتوار ميسازد و
كيســت كه به خدا قرض نيكو دهد تا
خداوند چند برابــر عطا فرمايد و براي
او پاداش بيعيــب و نقصي قرار دهد.
درخواست ياري از شما به جهت ناتواني
نيســت و قرض گرفتن از شــما براي
كمبود نيســت در حالي از شما ياري
خواســته كه لشكرهاي آسمان و زمين
در اختيار اوســت بلكه خواسته است
شــما را بيازمايد كه كداميك از شما
نيكوكارتريد.
صندوق آيين رســالت بيمه البرز با
الهام از اين تعاليم اســامي و با هدف
انجام خدمــات عامالمنفعه و نشــر و
ترويج صفت نيكوي قرضالحســنه در
سال 1378تاسيس شد .سيماي البرز در
آستانه 20سالگي صندوق آيين رسالت
با اميرغالمحســين باغباني ،مديرعامل

كنوني اين صنــدوق گفتوگويي انجام
داده است كه ميخوانيد.
هدف از تاســيس صنــدوق آيين
رسالت چه بود؟

ايــن صندوق به همت و تالش تعدادي
از كاركنــان بيمــه البرز با هــدف ارائه
خدمات عامالمنفعه ،نشر و ترويج فرهنگ
اســامي وتامين بخشي از نيازهاي مالي
كاركنان شركت در قالب اعطاي وام بدون
بهره تحت عنوان قرضالحســنه از طريق
دريافت پولهاي ذخيره شده كاركنان كه
بهصــورت قرض در اختيــار صندوق قرار
ميدهند ،تاسيس شد.
چند نوع وام به اعضا اعطا ميشود و
سقف انواع وامها چقدر است؟

در ابتداي تاســيس صندوق ،تنها وام
ضروري به اعضا اعطا ميشد اما هماكنون
عالوه بــر آن ،وامهاي خريد مســكن تا
ســقف 50ميليون ريال ،ازدواج تا سقف
50ميليون ريال و وام كارگشايي بهصورت

حداقل 10ميليون ريــال 3ماهه به اعضا
اعطا ميشود.

اولويتبندي وامهاي اعطايي به چه
صورت است؟

اولويتبندي وامها براساس تاريخ اتمام
وام قبلــي ،تاريخ درخواســت وام جديد
است .در موارد ضروري پرداخت وام حتما
در جلســه هيأت مديره صندوق مطرح و
ضرورت آن تصويب ميشود.
تعداد اعضا چقدر است؟

از ابتداي تاســيس تاكنــون 1670نفر
به عضويت ايــن صندوق درآمدهاند كه از
اين تعداد 738نفر بهدليل بازنشســتگي
يا داليل ديگر تســويه و از صندوق خارج
شدهاند و هماكنون صندوق 933نفر عضو
دارد.
در سال گذشته چقدر وام به اعضا
پرداخت شد؟

در ســال گذشته مبلغ 31ميليارد ريال
وام به اعضا اعطا شد.

بيمــه البرز چه مســاعدتهايي به
صندوق كرده است؟

شــركت تاكنون مبلغ يــك ميليارد و
500ميليــون ريال بودجــه جهت بهبود
و ارتقــاي كمــي و كيفي رفــاه اعضا و
كاركنان شــركت به صندوق مســاعدت
مالي كرده اســت .البته در فرايند انجام
كار هم مســاعدتهايي كــرده كه از آن
جمله ميتوان به فرايند پرداخت اقساط
وامهاي صندوق بهصورت كسر از حقوق
در هنگام پرداخت حقوق كاركنان اشاره
كرد.
حســابداري و مديريت وجوه نقد
صندوق به چه صورت است؟

سيستم حســابداري صندوق بهصورت
مكانيزه و بهروز اســت و از طريق سيستم
اطالعات حسابداري وام و پسانداز انجام
ميشــود كه جا دارد از كمكهاي آقاي
فرزيــن ،مدير بيمههاي عمر در طراحي و
پيادهسازي اين سيستم تشكر كنم.
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بيمه البرز ميزبان نخستين جلسه كميته درمان انجمن علمي محاسبات بيمه و مالي ايران

نخستين جلسه كميته تخصصي بيمههاي
درمان انجمن علمي محاسبات بيمه و مالي
ايران در تيرماه به ميزباني شركت بيمه البرز
برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومي بيمــه البرز،
در اين جلســه غالم حســين آقاخاني ،مدير
توسعه بازار و امور مشــتريان اين شركت بر
اهميت بيمههــاي درمان تأكيد كرد و گفت:
بيمه درمان تكميلي بين سالهاي  1370تا
 1374در ايران پايهگذاري شد كه در ابتدا از
خدمات درماني ساده شروع شد و در ادامه به
پوششهاي پيچيدهتر امروزي رسيد.
وي با اشــاره به نقش علــوم آكچورال در
بيمههاي درمان ،گفت :در صنعت بيمه بيشتر
با استفاده از اين دانش در حوزه بيمههاي عمر
و سرمايهگذاري آشنايي دارند حال آنكه از اين
علم ميتوان در رشتههايي مانند بيمه درمان
تكميلي و بهصورت كلي حوزه بيمه سالمت
بهره برد .بهعنوان مثال مديريت صحيح ريسك
در اين رشــته ميتواند از بروز ورشكســتگي
جلوگيريكند.
وي افزود :در ســالهاي اخير شاهد ايجاد
مشكالت بسيار در بعضي از شركتهاي بيمه
بهعلت قبول ريســكهاي بيــش از ظرفيت
مانند ريسك بيمه درمان بازنشستگان تامين
اجتماعيبوديم.
وي با اشــاره به آمارهاي ســالهاي  93تا
 95بيمههاي درمان ازجمله سهم بيمههاي
درمان گروهي كــه بهترتيب  23.94 ،19.6و

 23.3بوده است و همچنين ضريب خسارت
ايــن رشــته كــه  91.4 ،97.1و  94.3بوده
است ،تعداد بيمهشــدگان در اين رشته را در
اين ســالها بهترتيب حدود 000ر910ر،10
000ر960ر 10و 000ر359ر 12ذكر كرد كه
حدود 15درصد از جمعيت كل كشور را شامل
ميشود.
مدير توسعه بازار و امور مشتريان بيمه البرز
با اشــاره به اهميت دقت و پااليش دادههاي
خســارت بيمههاي درمــان از آمادگي بيمه
البرز براي انجام پژوهــش در اين حوزه خبر
داد و افزود :مديريت ريســك در اين حوزه در
اداره تحقيقات بازار بيمه البرز شــروع شده و
اميدواريم بــه ارائه راهكارهايي در آينده براي
كنترل خســارتهاي بيمه نامههاي درمان

انتخاب عضو هيأت مديره
بيمه البرز

دكتر اســماعيل دلفراز بهعنوان عضو هيأت
مديره شركت بيمه البرز انتخاب شد.

به گــزارش روابط عمومــي بيمه البــرز ،دكتر
دلفــراز بهعنوان نماينده صنــدوق بيمه اجتماعي
كشــاورزان،روستاييان و عشــاير در تركيب هيأت
مديره بيمه البرز انتخاب شــد .بر اين اساس ،دكتر
سيدمحمدرضا ميريلواساني ،نماينده شركت گروه
مالي ملت ،سيدرســول تاجدار ،نماينده وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،مجيد نادري ،نماينده شــركت
گروه توســعه مالي مهر آيندگان و دكتر اسماعيل
دلفراز ،نماينده صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،
روستاييان و عشاير ،اعضاي هيأت مديره بيمه البرز
را تشكيل ميدهند.

گروهي و ساير رشتهها بينجامد و بهرهوري را
در اين حوزه افزايش دهد.
دكتر امين حسن زاده ،رئيس انجمن علمي
محاسبات بيمه و مالي ايران و عضو هيأت علمي
دانشــگاه شهيد بهشتي با تبريك شصتمين
سالگرد تأسيس بيمه البرز و قدرداني بهخاطر
ميزباني بيمه البرز به مشــكالت اكچوئران با
زيرساختهاي  ITشــركتهاي بيمه اشاره
كرد كه عملياتي شدن اندازهگيري ريسكنما
( )Exposureرا بسيار دشوار كرده است .وي
با بيان اينكه شركتهاي بيم ه بايد به متغير
سن بيمهشدگان در هنگام عقد قرارداد درمان
توجه كنند ،علت مشــكالت ايجاد شــده در
صنعت بيمه و برخي شركتها را توجه نكردن
ش هزينهها متناســب با افزايش سن
به افزاي 

قدرداني جمعيت هاللاحمر از شعبه بيرجند

جمعيت هالل احمر اســتان خراسان جنوبي با ارسال لوح تقدير از
مجيد ميزايي رئيس و كاركنان شــعبه بيرجند بهخاطر ارائه خدمات
مطلوب و مناســب به كاركنان جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي
قدرداني كرد.

قدرداني جمعيت هالل احمر از شعبه زنجان

ســازمان هالل احمر اســتان زنجان با ارســال نامهاي از رئيس و
كاركنان شعبه زنجان بهويژه فاطمه رسولي بهخاطر ارائــــه خدمات
مناسب بــه كاركنـــان ايــن سازمان قدرداني كرد.

قدرداني گمرك از شعبه زنجان

مديركل گمرك اســتان زنجان با ارسال نامهاي از عملكرد مطلوب
و برخورد شايسته فاطمه رسولي ،كارشناس شعبه زنجان در تعامل با
گمرك استان زنجان قدرداني كرد.

بيمهشدگان دانست .وي افزود :عضويت انجمن
در جامعه بينالمللي اكچوئرها ( )IAAدرگاهي
براي ورود به دنياي پوياي اكچوئري و ابزاري
براي ارتباط با ســاير انجمنها ،تأثيرگذاري
براي تدوين آييننامههاي بينالمللي و شركت
در كنگرههاي بينالمللي اســت كه ميتواند
مجالي براي استفاده از تجارب بينالمللي براي
ي فرايند ارائه خدمات بيمهاي در
بهينهســاز 
صنعت بيمه باشد.
وي ارتباط با انجمنهاي معتبر دنيا ازجمله
انگلســتان ،سوئيس ،كانادا و ژاپن را از اهداف
آتي انجمن در راستاي افزايش اعتبار مدارك
ارائه شده از سوي اين انجمن برشمرد.
دكتر پاينــده ،رئيس كميتــه تخصصي
بيمههــاي درمان اين انجمن نيز در جلســه
مذكور اهداف اين كميته را بهترتيب شناخت
وضعيت فعلي صنعت بيمهايران ،دستهبندي
شــرايط خصوصــي و قراردادهــاي بيمهاي
داخل كشــور و به روز رســاني آنها براساس
اســتانداردهاي بينالمللي برشــمرد و ابراز
اميدواري كرد كه سرانجام اين فعاليت به ارائه
پيشــنهادي جامع به بيمه مركزي براي ارائه
خدمات بهتر به بيمهگزاران و سهولت در امر
بيمهگري براي بيمهگران بينجامد.
اين گزارش حاكي اســت ،در اين جلســه
نمايندگاني از پژوهشــكده بيمــه ،بيمه دانا،
مؤسسه پژوهشي ســازمان تامين اجتماعي،
وزارت نيــرو و آتيه ســازان حافظ نيز حضور
داشتند.

برگزاري همايش همانديشي
مديران شركتهاي مسافربري
و شعبه بجنورد
همايش همانديشي مديران شركتهاي
مســافربري استان خراســان شمالي و
بيمه البرز با حضور مديران شركتهاي
مســافربري ،كــورش كمالــي ،رئيس
شــعبه بجنورد و معاونان شــعبه برگزار
شــد .به گزارش روابط عمومي ،در اين
همايش مسائل مربوط به قراداد بيمهاي
فيمابين شركت بيمه البرز و شركتهاي
حملونقــل مســافربري در اســتان
خراســان شمالي بررسي شــد و رئيس
و معاونــان فروش و فني شــعبه درباره
مسائل و مشــكالت مطرح شده مديران
شــركتهاي مسافربري اســتان در اين
قرارداد ،توضيحات الزم را ارائه كردند.

8
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بررسی تأثیر سبک زندگی بر فروش بیمههای زندگی
به تفکیک استان
ق
سحر کمالخانی (مدیر تحقیق و توسعه بیمه البرز)
امیر الفت (رئیس اداره تحقیقات بازار)
فریده حکیمی (رئیس اداره تحقیق و توسعه)

سم

ت اول

مطالعه موردی :شرکت بیمه نمونه سالهای 95-91
چکیده :بررسی روند توسعه بازارهای مالی نشان میدهند كه توسعه بازار بيمههای زندگی به راحتی صورت
نمیپذیرد .اغلب بازارهای بیمه زندگی بعد از بانكها و بازارهای بيمه غيرزندگي توسعه یافتهاند .در واقع،
پساندازهای بلندمدت زماني در بين مردم افزايش مييابد كه استاندارد سطح زندگي آنان ،افزيش يافته و به
تبع آن طول عمر افراد نيز افزايش يافته باشد.
در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــا مطالعــه متغیرهــای مربــوط بــه ســبک زندگــی افــراد در ایــران بــرای ســالهای ،91-95
تأثیــر آنهــا را بــر روی فــروش بیمههــای زندگــی در بیمــه البــرز بررســی کــرده و بــا اســتفاده از مــدل آمــاری GLM
میــزان فــروش بــر اســاس ایــن متغیرهــای توصیفــی در اســتانهای مختلــف را بــرآورد نماییــم .نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهــش بــه ارتبــاط متغیرهــای هزینــه و درآمــد خانــوار ماننــد تعــداد افــراد دارای درآمــد ،تعــداد افــراد خانــوار،
هزینههــای غیرخوراکــی خانــوار و همچنیــن هزینههــای فرهنگــی خانــوار بــر فــروش بیمههــای زندگــی اشــاره دارد
و شــایان ذکــر اســت مــدل تخمینــی بــا تقریــب نســبتا خوبــی بــه بــرآورد شــاخص مــورد نظــر میپــردازد.

بخش اول :مقدمه

بررسـی بازار بیمه ایران نشـان میدهـد ،رابطه معنیداری بین توسـعه اقتصادی
و توسـعه بیمههـای زندگـی وجـود داشـته اسـت .همانطـور کـه در نمـودار زیر
مشـاهده میشـود بـا افزایـش سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه حقبیمـه
بیمههـای زندگـی نیـز افزایـش یافتـه اسـت هرچند شـیب آن به نسـبت مالیم
است.
رابطه سرانه حق بيمههاي زندگي و سرانه توليد ناخالص داخلي (دالر)
سال 1395-1391
20
15
10
5
48

42
43
توليد ناخالص داخلي سرانه

37

28

0

* علـت اصلـی افـت و خیزهـای سـرانه در سـال ( ،1392کاهـش و افزایـش) در کشـور ما بـه دلیل
تغییـر در نـرخ برابـری ارز از  12260ریـال بـه حـدود  25000ریـال و سـپس حـدود  28000و
 30000ریـال در سـالهای متوالـی پـس از آن اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از ایـن سـال،
رونـد سـرانه حـق بیمـه بیمههـای زندگـی رو بـه افزایـش بوده اسـت.
** منبع سـالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ایران

مضـاف بـر آن ،مطالعـات و بررسـیهای انجامشـده بـر روی بـازار بیمـه زندگـی
در جهـان نشـان میدهد با پیشـرفت کشـورها و توسـعههای بیمههـای زندگی،
محصـوالت بيمـه زندگـی در مسـير توسـعه از يـك وضعيـت ابتدايـي بهعنـوان
حمايـت بيمـهاي بـه سـمت نقـش پسانـدازي و محصـوالت پیچیدهتـر حرکت

مقاله بيمه البرز
در سمينار توسعه بيمههاي
زندگي انتخاب
و ارائه شد

سمينار توسعه بيمههاي زندگي با
حضور مديران ارشد ،صاحبنظران و
كارشناسان شركتهاي بيمه برگزار
شد.

در ايــن ســمينار كــه بــه همت
پژوهشــكده بيمه برگزار شــد ،مقاله
بيمه البــرز با عنوان «بررســي تأثير
ســبك زندگي بر فــروش بيمههاي
زندگي به تفكيك استان» جزو مقاالت
برتر انتخاب و ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي ،اين مقاله
كار مشــتركي از سحر كمالخاني ،امير
الفت و فريده حكيمي است.

کرده اسـت.
ولـی بعضـا در سـطح خردتـر مشـاهده شـده اسـت کـه سـبک زندگی افـراد بر
تمایـل افـراد یـا خانوارهـا با سـطح درآمدی یکسـان ،بـر الگوهای مصرفـی آنان
اثـر داشـته و موجـب شـده اسـت رویکردهـای متفاوتـی نسـبت به تقاضـا برای
محصـوالت مختلـف از خـود نشـان دهد.
سـبکزندگی مجموعـهای از طـرز تلقیهـا ،ارزشها ،شـیوههای رفتـار ،حالتها
و سـلیقهها در هـر چیـزی را در برمیگیرد .غالبا در بررسـی سـبک زندگی افراد
از گزینههـای ثانویـه اسـتفاده میکننـد .بـرای مثـال ،بـرای فهمیـدن ایـن کـه
سلامت چـه جایگاهـی در ذهـن فـرد دارد شـاید الزم باشـد بهصورت مسـتمر
رفتارهـای او را بررسـی کـرد و یـا ایـن کـه مصاحبههـای تخصصی بـا وی انجام
داد کـه زمانبـر و بعضـا غیـر ممکـن اسـت .در ایـن بین بـرای رسـیدن به هدف
از گزینههـای ثانویـه اسـتفاده میشـود .برایمثـال ،سـهم هزینـه درمان ،سـهم
هزینههـای ورزشـی و ...در بودجـه فـرد ،میتوانـد تـا حـدی جایـگاه و اهمیـت
سلامت در ذهـن فرد را آشـکار سـازد.
بـر این اسـاس ،در این تحقیق تالش شـده اسـت خریـد بیمههـای زندگی از دو
منظـر مورد بررسـی قرار گرفته اسـت:
 -1بررسـی تأثیـر الگـوی مصـرف خانوارها بهعنوان نماد سـبک زندگـی افرادبر
تمایـل فـرد بـه خرید بیمـه زندگی (نحـوه هزینه کرد بودجـه خانوار).
 -2بررسـی تاثیـر مـدل درآمـدی خانوارها بر تمایـل افراد به خریـد بیمه زندگی
(بـرای مثـال ،افـراد با درآمد ثابـت یا مزدبگیران؛ نسـبت به افراد دارای مشـاغل
آزاد یـا افـراد بـا درآمـد متغیـر؛ رویکـرد متفاوتـی نسـبت بـه تقاضا بـرای بیمه
داشتهاند).
بیمههـای زندگـی کـه هـدف اصلی ایـن نوشـتار اسـت موضـوع آن تامین خطر
فـوت یـا تأمیـن سـرمایه درصـورت حیات و ادامه هسـتی شـخص بیمه شـده یا
آمیختـهای از ایـن دو اسـت (محمود صالحـی)۱۷۰ ،۱۳۸۴ ،
هـدف بنیادیـن گونههـای بیمههای زندگـی ،رویارویـی با پیامدهـای خطر فوت
یـا آثـار ناگـوار اقتصـادی و مالی اسـت که تعادل زندگـی و آینده فـرد و خانواده
را تهدیـد میکنـد .در واقـع بیمههـای زندگـی پاسـخگوی چنـد نیـاز مهـم فرد
و خانواده اسـت:
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 -1پشـتیبانی خانـواده در برابـر فقـر و پریشـانی یـا عـدم تعـادل مالی ناشـی از
فـوت سرپرسـت خانوار.
 -2تشـکیل و فراهـم کـردن سـرمایه یـا مسـتمری بـرای روزهـای سـالمندی،
بازنشسـتگی ،تهیـه هزینـه تحصیـل و ازدواج.
 -3تامین اعتبار و وثیقه برای وامگیرندگان در مقابل وام دهنده.
 -4تامیـن امـکان خرید سـهم سـرمایه درصورت فـوت یکی از شـریکان در یک
شـرکت بازرگانی خانوادگی
لیکـن بـا وجـود همـه ایـن مزایـا تا چنـد سـال پیـش معـدود بيمهنامههاي
رايـج زندگـی در ايـران مربـوط بـه بيمهنامههـاي عمرمانـده بدهـكار بـوده
كـه مؤسسـات مالـي و پولـي بابـت وامهـاي پرداختـي بـه مشـتريان خـود
و همچنیـن بعضـي از شـركتهاي دولتـي بابـت پوشـش وام پرداختـي بـه
كاركنـان خـود ابتيـاع میکردنـد كـه در هـر دو مـورد يـك پـاي دولـت در
ميـان بوده اسـت.
درمجموع فروش بیمهنامههای زندگی در ایران با مشکالت زیر روبهرو است.
 -1ناشـناخته بـودن انـواع بيمه:بیشـتر مـردم ایـران از بيمـه فقط دو نـوع بیمه
درمـان تاميـن اجتماعـي و بيمه اتومبيل (شـخص ثالـث) را ميشناسـند که هر
دو اجبـاری هسـتند .در فرهنـگ مـا فلسـفه تقدیـر وسرنوشـت جایـگاه خاصی
دارد.
 -2ناشـناخته بـودن بيمههاي زندگـی :آحاد جامعـه و حتی افـراد تحصیلکرده به
دلیـل پیچیدگیهـای موجـود در بیمههای زندگـی اطالعات اندکـی درخصوص
این رشـته دارند.
 -3بیعالقگـی بـه سـرمایهگذاری بلندمـدت :در يـك خانـوده ايرانـي كمتـر بـه
سـرمايهگذاريهاي بلندمـدت توجـه ميشـود و تمركـز بـر بـازده در كوتاهمدت الف -شاخصهاي كمي توسعه اجتماعي
عمدهتريـن شـاخصهاي كمـي توسـعه اجتماعي كه قابـل اندازهگيري هسـتند
است.
 -4وضعیـت اقتصـادی :هـر آنچـه کـه در وضعیت اقتصـادی مردم اثـر منفی عبارتنـد از :اشـتغال كامـل ،نـوآوري و خالقيـت ،سـطح بـاالي زندگـي ،اميد به
داشـته باشـد ماننـد تـورم؛ (در بيمههـاي زندگـی بلندمـدت آنچـه مشـتري زندگـي در بـدو تولـد ،نرخ با سـوادي ،وجـود كاالهاي ضـروري بـراي همه ،نرخ
ميبينـد ،سـرمايه پايـان دوره اسـت كـه انتظـار دارد بیشـتر از نـرخ تورم یا پاييـن رشـد جمعيـت ،نـرخ پايين مـرگ و ميـر كـودكان ،هزينههاي بهداشـت
حداقـل برابـر بـا سـود بانكـي باشـد .در ایـن زمینـه بعضـا مزایـای حمایتی و درمـان ،منافـع اجتماعـي توليـد كاالهـا و خدمـات ،توزيـع درآمـد بهصـورت
بیمههـای زندگـی و سـرمایهگذاری نادیـده گرفتـه میشـود) .عوامـل دیگـر عادالنه ،شـاخص توسـعه انسـاني ،نرخ مشـاركت در فعاليتهـاي اجتماعي ،نرخ
ماننـد بیـکاری؛ عدم تعادل در توزیـع درآمد ،باال بودن بـار تکفل و ...موجب پوشـش بيمههـاي درماني و بازنشسـتگي
ایجـاد نابسـامانی در وضعیـت اقتصـادی فرد شـده و به تبـع آن تقاضای وی
بـرای محصـوالت بیمـه زندگـی کاهـش مییابـد برخـی از مطالعـات نشـان ب -شاخصهاي كيفي توسعه اجتماعي
مـی دهـد کشـش درآمـدی سـرانه بیمـه زندگـی نسـبت بـه درآمـد سـرانه معايـب موجـود در اندازهگيـري درآمـد ملـي سـرانه و درآمـد ناخالـص ملـي
 ۱,۵۷اسـت .لـذا بـا توجه به کشـش درآمدی سـرانه ،بیمهی زندگـی از نظر بـه مثابـه معيـار مشـخصكننده رفـاه اجتماعـي ،گروهـي از اقتصاددانـان را بـر
اقتصـادی یـک کاالی لوکـس اسـت 1و فرد زمانـی به سـراغ آن خواهد رفت آن داشـت تـا درصـدد اسـتفاده از شـاخصهاي كيفـي اجتماعـي بـراي تعييـن
کـه نیازهـای ضـروری و اولیه وی برطرف شـده باشـد.
رفـاه اجتماعـي برآينـد .معيارهـاي رفـاه اجتماعي عبارتنـد از بهداشـت ،تغذيه،
 -5ضعـف بازاریابـی :ضعـف بازاریابی نـه فقط بر بـازار بیمه بلکه بر بسـیاری آمـوزش و پـرورش ،اشـتغال ،شـرايط كار مصـرف مـواد حياتـي ،حملونقـل،
از بخشهـای اقتصـاد مـا حاکم اسـت و نکته قابـل توجه اينكـه در بازاریابی مسـكن ،اسـتفاده از تسـهيالت زندگـي روزمـره ،لبـاس ،گسـترش قـوه ابتـكار،
بیمـه زندگی این اسـت کـه نفوذ بازاریابی فـردی مؤثرتـر از بازاریابی جمعی تفريحـات سـالم و امنيـت اجتماعـي( .قـره باغيـان:1370ج )13 ،1تمـام ايـن
و فراگیـر مثـل تبلیغات رسـانهای اسـت .در بیمههـای زندگی بازاریـاب توانا معيارهـا بـر تغييـرات كيفي در روند توسـعه اجتماعـي تأكيد دارنـد .عمدهترين
الزم اسـت تـا بتوانـد بـه ابهامـات مشـتری بـا صراحـت و دقـت پاسـخ دهد شـاخصهاي كيفـي توسـعه اجتماعـي كـه تقريبـا قابـل اندازهگيـري نيسـتند
و همچنیـن توانایـی ارائـه طرحهـای متناسـب با شـرایط مشـتری را داشـته عبارتنـد از :آزادي انتخـاب يك جامعه ،آرمانهاي نوسـازي ،اراده سياسـي عزت
باشد.
نفـس ،ثبـات و امنيـت جامعه.
توسـعه فرهنگـی :توسـعه فرهنگـی را میتـوان نتیجـه و حاصل توسـعه عمومی
دانسـت .هدفهـای توسـعه و روشهـای دسـتیابی بـه ایـن هدفهـا ،معـرف
بخش دوم :مبانی نظری
واژه توسـعه بعـد از جنـگ جهانـی دوم بهصـورت عبارتـی فراگیـر در ابعـاد انتخابهـا و گزینشهایـی اسـت کـه در زمینـه ارزشهـا بـه عمـل میآیـد .این
مختلـف ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگی؛ بـه کار رفته اسـت .در واقع گزینشهـا بـا کل نظـام اجتماعـی -اقتصـادی ارتبـاط پیـدا میکنـد.
توسـعه یـک مفهـوم چندبعـدی و پیچیده اسـت ،و همـراه با رگههای ارزشـی با بنابرایـن مباحـث مربـوط بـه سـبک زندگـی افراد بـا مفاهیـم توسـعهای ارتباط
مفاهیـم ترقـی و تکامـل ،تغییـر ،تحـول و دگرگونی ،رشـد ،بهبود ،نوسـازی و ...تنگاتنگـی دارد.

همـراه اسـت .برایـن اسـاس ،میتوان هماننـد مایکل تـودارو بر این بـاور بود که
«توسـعه را بایـد جریـان چنـد بعدی دانسـت کـه مسـتلزم تغییرات اساسـی در
سـاخت اجتماعـی ،طـرز تلقـی عامـه مـردم و نهادهای ملی و نیز تسـریع رشـد
اقتصـادی ،کاهـش نابرابـری و ریشـه کـردن فقر مطلق اسـت».
از اواخـر دهه ۱۹۶۰ميالدي ،مشـخص شـد كه مفهوم توسـعه شـامل جنبههای
غیراقتصـادی ماننـد شـكوفایی فـردی ،اجتماعـی و انسـانی ،رفـاه و مالحظـات
مربـوط بـه توزیـع مناسـب درآمد ،نیز می شـود و بـه این ترتیب ،طـی دهههای
بعـد ،نظریـات و مفاهیـم جدیدی از فرهنگ و توسـعه مطرح شـدند كـه در آنها
توسـعه فرآینـدی چنـد بعـدی بـه شـمار میآمد و علاوه بـر اقتصاد ،بـر رفاه و
شـكوفایی انسـان نظـر میافكند.
گزيـدهاي از شـاخصهايي كـه در اندازهگيـري توسـعه اقتصـادی مورد اسـتفاده
قـرار ميگيـرد عبارتند از :درآمد سـرانه ،سـاختار توزيع درآمد ،اميـد به زندگي،
درصـد جمعيـت شـهري ،درصـد بيـكاري ،مصـرف سـرانه انـرژي ،ثبتنـام در
دبسـتانها ،دبيرسـتانها و دانشـگاهها ،تعـداد پزشـك و بخشهاي بيمارسـتاني
بـراي هـر هـزار نفـر جمعيـت ،نرخ رشـد توليـد ناخالص ملـي ،هزينـه تحقيق و
توسـعه بهعنـوان درصـدي از توليـد ملـي ،حجـم بازرگانـي بينالملل
توسـعه اجتماعـی :مفهـوم توسـعه اجتماعي بسـيار جامعتـر از توسـعه اقتصادي
اسـت و ايدههـا و اهـداف گسـتردهتري را دنبـال ميكنـد).
شـاخصهاي توسـعه اجتماعـي را بـه اقتباس از مالـکل تودارو در کتاب توسـعه
اقتصـادی در جهـان سـوم ميتـوان بـه دو گـروه شـاخصهاي كمـي و كيفـي
تقسـيم كرد.
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بخش سوم :روش تحقیق (توصیف دادهها ،روششناسی و معرفی مدل)

نگاهـي بـه وضعيـت صنعت بيمـه جهـان ،تأثير شـرايط محيطي را بـه خوبي
روشـن ميسـازد بـه نحـوي كـه ميتـوان بـا مقايسـه وضعيـت كلـي ايـن
كشـورها ،مشـاهده کرد عوامـل تأثيرگذار بـر بيمه ،مجموعه عوامـل فرهنگي،
عوامـل اقتصـادي ،عوامل اجتماعی هسـتند .طبیعی اسـت توسـعه این عوامل
بايـد بـر رشـد صنعـت بیمـه بـه ویـژه در بخـش بیمههـای زندگـی در هـر
کشـوری تاثیر مسـتقیم داشـته باشـد.

ترکیب درآمدهای خانوار شهری در سال 1395

% 33

% 50

%17

توصیف متغیرها:

دادههـای مـورد مطالعـه در این مقالـه حاصل طرح هزینـه و درآمد خانوار
از سـالهای  1391-1395کـه توسـط مرکـز آمـار ایـران انجـام گرفته به
انضمـام دادههـای فـروش بیمههـای زندگـی در یـک شـرکت بیمـه نمونه
در همیـن سـالها اسـت .متغیرهایـی که در ایـن مطالعه مـورد توجه قرار
گرفته اسـت به شـرح ذیل اسـت:
2
 -1نقاط شـهری :نقاط شـهري طرح آمارگیـری از هزینه و درآمـد خانوار ،
تمامي نقاطي اسـت كه در زمان سرشـماري نفوس و مسـكن سـال،1390
داراي شـهرداري بودهاند.
 -2خانـوار (معمولـی سـاكن) :خانـوار از چنـد نفـر تشـكيل ميشـود كه با
هـم در يـك اقامتـگاه ثابت زندگي ميكننـد و با يكديگر همخرج هسـتند
و بهطـور معمـول بـا هـم غـذا ميخورنـد .فـردي كـه بـه تنهايـي زندگي
ميكنـد نيـز ،خانـوار تلقي میشـود.
 -3کار :هـر فعاليـت فكـري يـا بدني اسـت كـه به منظـور كسـب درآمد)
نقـدي و غيرنقـد (انجام شـود و هـدف آن توليد كار یا ارائه خدمت باشـد.
بنابرايـن فعاليتهايـي نظيـر ورزش) مگـر بهصـورت حرفـهاي( ،خانهداري،
تحصيـل و ...كار بهحسـاب نميآيـد ،زيـرا ايـن فعاليتهـا بهمنظور كسـب
درآمـد انجـام نميگيرد.
 -4درآمـد :درآمـد ،تمامـی وجـوه و ارزش کاالیـی اسـت کـه در برابر کار
انجـام شـده یـا سـرمایه بـه کار افتـاده و یـا از طریـق منابـع دیگر(حقوق
بازنشسـتگی ،درآمدهـای انتقالـی و نظایـر آن) در زمـان آمـاری مورد نظر
بـه خانـوار تعلـق میگیرد .انـواع درآمد میتوانـد در قالب زیر دسـتهبندی
شود.
الـف) درآمـد از مـزد و حقوقبگیری عمومـی :درآمـد تمامی اعضای شـاغل
مـزد و حقوقبگیـر خانـوار در بخش عمومی شـامل دریافتیهای مسـتمر و
غـر مسـتمر پولـی و غیر پولی پس از کسـر مالیـات و بازنشسـتگی درآمد
از مـزد و حقوقبگیـری عمومی محسـوب می شـود.
ب) درآمــد از مشــاغل آزاد :درآمـــد از مشـاغل آزاد شـامل دو بخـش
میشـود:
درآمـد از مشـاغل آزاد کشـاورزی :درآمـد افـرادی از خانـوار کـه در بخش
کشـاورزی بهصـورت کارفرمـا 3یـا کارکـن مسـتقل 4کار میکننـد ،پـس
از کسـر هزینههـای شـغلی ،درآمـد خالـص از مشـاغل کشـاورزی تلقـی
میشـود.
 -1درآمد مشـاغل آزاد غیرکشـاورزی :درآمد افرادی از خانوار که در بخش
غیرکشـاورزی بهصـورت کارفرمـا یـا کارکـن مسـتقل کار میکننـد ،پـس
از کسـر هزینههـای شـغلی ،درآمـد خالص از مشـاغل غیرکشـاورزی تلقی
میشـود.
ج) درآمدهـای متفرقه :تمامی وجـوه و ارزش کاالهایی که خانوار از طریقی
غیـر از اشـتغال اعضـای خـود دریافـت کـرده اسـت ،ماننـد اجـاره امـوال
منقـول و غیرمنقـول ،حقـوق بازنشسـتگی ،دریافتـی یارانـه ،و نظایـر آن،
درآمدهـای متفرقـه محسـوب میشـوند.

درآمد از حقوقبگيري
درآمد از مشاغل آزاد
درآمدهاي متفرقه

 -5هزینـه :ارزش پولـی کاال یـا خدمت تهیه شـده توسـط خانـوار بهمنظور مصرف
اعضـا یـا هدیـه بـه دیگـران ،هزینـه نامیـده میشـود .کاال یـا خدمـت تهیه شـده
میتوانـد از طریـق خریـد ،تولیـد خانگـی ،در برابر خدمـت ،از محل کسـب مجانی
(از سـازمانها) در اختیـار خانـوار قـرار گیرد که بهصـورت پولی برآورد شـده و جزو
هزینـه منظـور میشـود .که هزینههـای خانوار به دو بخش زیر تقسـیم می شـوند.
الـف) هزینههـای خوراکـی و دخانی :در سـال  1395متوسـط هزينـه خوراكي و
دخانـي يـك خانوار شـهري ،برابر  636 ،66هزاريال بوده اسـت كه در مقايسـه با
سـال  1394بـه ميـزان  6/7درصـد افزايش نشـان ميدهد .این هزینهها شـامل
هزینـه آرد ،رشـته ،نـان ،غلات و فراوردههـاي آن ،گوشـت ،شـير و فراوردههاي
آن و تخـم پرنـدگان ،روغنهـا و چربیهـا ،میوههـا و سـبزیها ،خشـکبار و
حبوبـات ،قنـد ،شـكر ،شـيرينيها ،چـاي ،قهـوه و كاكوئـو ،ادويههـا ،چاشـنيها
و سـاير تركيبهـاي خوراکـی ،نوشـابهها ،غذاهـاي آمـاده ،دخانيها و ...اسـت.
ب) هزینههـای غیرخوراکـی :در سـال  1395هزينههـاي غيـر خوراكـي يـك
خانـوار 185 ،218هـزار ریـال بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا سـال  1394بـه
میـزان  9/1درصـد افزایـش نشـان میدهـد .ایـن هزینههـا شـامل پوشـاک و
کفـش ،مسـکن ،لـوازم ،اثـاث و خدمـات خانـوار ،بهداشـت و درمـان ،حملونقل و
ارتباطـات ،تفريحـات ،سـرگرميها ،تحصيـل و آموزش ،کاال و خدمـات متفرقه و...
اسـت .شـایان ذکـر اسـت بیمه در طبقـه کاال و خدمـات متفرقه قرار گرفته اسـت.
ترکیب هزینههای کل ساالنه یک خانوار شهری در سال 1395

% 23

هزينههاي خوراكي و ذخاير
هزينههاي غيرخوراكي

%77

ترکیب هزینههای غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری در سال 1395
5/2

12/7
15/4

44/5
13/6
4/9

3/6

مسكن
پوشاك و كفش
كاالهـا و خدمات متفرقه خانوار
تفريحات و سـرگرميها و خدمات فرهنگي
حملونقل و ارتباطات
بهداشت و درمان
لـوازم ،اثاث و خدمات خانوار
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همانطـور کـه در نمـوار بـاال مشـاهده میشـود حـدود  13درصـد از هزینههای
غیرخوراکـی خانـوار شـهری بـه کاال و خدمـات متفرقه اختصاص داشـته اسـت

کـه بزرگتریـن رقـم آن مربوط بـه بیمه اسـت ،در واقع  12درصـد از هزینههای
غیرخوراکـی خانـوار بـه بیمـه اختصاص یافته اسـت.

درآمد از
مشاغل آزاد
متوسط تعداد
افراد در خانوار
درآمد از
حقوقبگيري

عوامل مؤثر
بر فروش
بيمههاي عمر

الگوي
درآمد

بعد
خانوار
متوسط تعداد
افراد داراي درآمد
در خانوار

درآمدهاي
متفرقه
الگوي
مصرف

هزينه مسكن،
آب ،فاضالب

هزينه كاال
و خدمات
متفرقه

غذاهاي آماده
و رستوران

هزينه آموزش
و تحصيل

هزينه خدمات
فرهنگي و
تفريحات

هزينهمبلمان،
لوازم خانگي
و نگهداري
معمولآنها

هزينه
ارتباطات

هزينه
بهداشت
و درمان

هزينههاي
غيرخوراكي
و خوراكي

هزينه
حملونقل

هزينه
بيمه

روششناسی و معرفی مدل
 -4مشاهدات جمعآوری شوند(فرض استقالل مشاهدات)
 -5برازش مدل ()ML
انتخـاب آن
تحقیـق و
توضیـحاینروش
در ایـن بخـش بـه
پرداخـت.پرداخت.
خواهیـمآن خواهیم
علت .انتخاب
علـت تحقیق و
روش
توضیح
بخش به
توضیح در
پرداخت
انتخاب آن
تحقیق و
در این بخش به
اصلـی در این تحقیق  -6اطمینان از خوبی مدل
خواهیمهـدف
داده شـد
علتتوضیح
مقالـه
روشایـن
کـه در ابتـدای
همانطـور
روابط این تحقیق پیدا کردن روابط
اصلی در
هدف
شد
داده
توضیح
مقاله
این
ابتدای
در
که
همانطور
کردن
پیدا
تحقیق
این
در
اصلی
هدف
شد
داده
توضیح
مقاله
این
ابتدای
در
که
همانطور
پرداخت.
خواهیم
انتخاب آن
سـبکعلت
بینتحقیق و
روش
کـردنتوضیح
بخش به
در این
های مختلف در سـالهای
اسـتان
افـراد در
زندگـی
روابـط
پیـدا
متفاوت و تقاضا برای خرید بیمه
های
سال
در
مختلف
ی
ها
استان
در
افراد
زندگی
سبک
بین
بیمه
خرید
برای
تقاضا
و
متفاوت
های
سال
در
مختلف
ی
ها
استان
در
افراد
زندگی
سبک
بین
کردن روابط
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در مسير شصتسالگي پروژهاي است
كه بيانگر تمامي وجوهات برند بيمه البرز
در ابعاد مختلف است.

آغاز شصتسالگي شروع مسيري است كه
در آن بيمه البرز ميكوشد تا به كمك داليل
باورپذير نشأت گرفته از درون و جوهره خود
(حاصل ششدهه تالش در مسيري ناهموار
و پرپيچوخم) به يمن صالبت و اســتواري
برآمده از تجربيات كســب شــده با تمامي
ذينفعان و جامعــه مخاطبان بهطور واقعي
و نه شــعاري ارتباط برقرار كرده و طي اين
مسير گروههاي مختلفي را براي رسيدن به

بيمه البرز؛ در مسير شصتسالگي

خوان آخر در 28تيرماه 1398با خود همراه
كند.
اين مسير رودي است كه از سرچشمهاي
ثبت شده در بطن تاريخ آغاز به حركت كرده
و بــا اعالم حيات و موجوديت ،تا رســيدن
به درياي شصتســالگي ،قصــد دعوت از
گروههاي مختلف ذينفعان و مشتريان براي
پيوستن به جمع همراهان را دارد.
نكته حائز اهميت پروژه؛ ماهيت ،كيفيت
و محتواي مســير اســت كه باعث خواهد
گرديد نگاه جامعه معطوف به آن شود.
برهمين اســاس پروژه درمسير شصت

انتصابات
تـعـــدادي از همــكاران طي ما ه
گذشته به ســمتهاي جديد منصوب
شدند .با آرزوي تـوفـيـــق براي اين
همكاران ،اسامي آنان به شرح زير اعالم
ميشود.

* فرزانه قادريوركاني ،معاون نظارت بر
نمايندگان شعبه شريعتي
* محمد عبداهللزاده سورشجاني ،معاون

نظارت بر نمايندگان شعبه شهركرد
* هــادي حامدينژاد ،معــاون ارزيابي
ريســك و نظــارت بر صــدور بيمههاي
مهندسي
* مسيب رستميباروجي ،معاون نظارت
بر نمايندگان شعبه تبريز
* معصومــه حيراني اســكوئي ،معاون
خسارت شعبه تبريز

بازنشستگان
تعــدادي از همكاران شــركت پس
از تالش و خدمــت صادقانه به افتخار
بازنشستگي نائل شــدند .براي ايشان
آرزوي ســامتي و موفقيت در تمامي

مراحل زندگي را داريم.

* مرتضي محمدي
* شهره گودرزي
* كوروش برزوئي

تسليت به همكار
با نهايت تأسف مطلع شديم همكاران زير
در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ
نشستهاند .براي عزيزان از دست رفته طلب
مغفرت الهي و براي بازماندگان آرزوي صبر
و شكيبايي داريم.

* سركار خانم عربپور در غم از دست دادن پدر
* سركار خانم حاجحســن در غم از دست
دادن پدر
* آقاي صداقت جباري در غم از دست دادن
مادر
* آقاي ابوالفضل رحماني در غم از دســت
دادن مادر

* آقــاي علياكبر جعفري در غم از دســت
دادن پدر
* آقاي ساكت در غم از دست دادن پدر
* سركار خانم ورمزيار در غم از دست دادن پدر
* سركار خانم سهمپور در غم از دست دادن مادر
* سركار خانم محمدي در غم از دست دادن پدر
* آقايــان جواد و حميد بهــركاب در غم از
دست دادن مادر
* آقاي بهروز سعيدي در غم از دست دادن پدر
* آقاي محمد غفاري در غم از دست دادن مادر
* آقاي بياباني مقدم در غم از دست دادن پدر
* آقاي مردانيزنور در غم از دست دادن مادر

تسليت
بــا نهايت تاثر و تاســف مطلع شــديم آقاي علي اولياپناه،نماينده شركت در
استان اصفهان دار فاني را وداع گفتند .براي ايشــان علو درجات و مغفرت الهي و
براي بازماندگان صبر جميل از درگاه خداوند خواستاريم.

سالگي در تيرماه ســالجاري توسط واحد
روابط عمومي شــركت تهيه و تدوين شد
و آغاز آن از 28تيرماه سالجاري كليد زده
شــد .شايان ذكر است؛ در طراحي و تدوين
اين پروژه بهگونهاي اســت كه در طول يك
ســال ضمن ارائه دســتاوردها و افتخارات،
به نقش تأثيرگذار و بيبديل شــركت بيمه
البرز بهعنــوان يك برند ملي؛ در حوزههاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي طي شصت
سال اخير ،تأكيد و اشارات بيشتري شود.
همچنين بهمنظــور قدرداني از ذينفعان
ازجمله همــكاران گرانقدر ســتاد و صف،

نماينــدگان و كارگزاران محترم شــركت،
جشــنوارهاي بزرگ با هداياي ارزنده درنظر
گرفته شده است و از برندگان هر بخش طي
مراسم ويژهاي قدرداني خواهد شد كه نحوه
شركت در جشــنواره مذكور از طريق اداره
روابط عمومي اطالعرساني خواهد شد.
بيشــك پيمودن اين مسير همچنان بر
حمايت و همراهي شــما عزيزان بهعنوان
سرمايههاي اصلي شركت متكي خواهد بود.
اميد است دست در دست هم و در كنار
هم همسفر مســير شصتسالگي از آغاز تا
پايان باشيم.

عضويت دكتر تقوايي در هيأت رسيدگي
به اختالفات نماينده و شركتهاي بيمه

دكتر محمدرضا تقوايي با حكمي از
سوي رئيسكل بيمه مركزي جمهوري
اســامي ايران بهعنوان عضو هيأت
رســيدگي به اختالفــات نماينده و
شركتهاي بيمه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز،
دكتر تقوايي پيش از اين نيز در دو دوره
متوالي به عضويت هيأت رســيدگي به
اختالفات نماينده و شــركتهاي بيمه
منصوب شده بود.

برگزاري اردوي فرهنگي ورزشي دانشآموزان بيمه البرز

به همــت پايگاه مقاومت بســيج بيمه
البــرز اردوي يك روزه فرهنگي ورزشــي
فرزندان همــكاران بســيجي در اردوگاه

شــهيد باهنر برگزار شــد و در اين اردو
مسابقه ورزشي برگزار و به نفرات برتر اين
مسابقه جوايزي نيز اهدا شد.

مديركل گمرك بندرانزلي و ناظر گمركات
اســتان گيالن با ارســال نامهاي از رئيس و
كاركنان شعبه بندرانزلي بهويژه مريم قاسمي
كه با حســن اخالق و همكاري بيشــائبه

خود موجب رضايت كاركنان و بازنشستگان
گمرك شهرســتانهاي بندرانزلي و آستارا
شدهاند ،قدرداني كرد .اردوي فرهنگي ورزشي
دانشآموزان بيمه البرز برگزار شد.

همـزمان با سالگرد تاسيس بيمه البرز،
شعبــــه بجنــــــورد جشن نمايندگان
تحــت ســــرپرستي اين شعبه را برگزار
كرد.

بهگزارش روابط عمومي ،در اين مراسم
همچنين از فروشــندگان برتر بيمههاي
زندگي در سال 1396با اهداي تنديس و
لوح قدرداني شد.

قدرداني گمرك از شعبه بندرانزلي

جشن نمايندگان شعبه بجنورد برگزار شد

عضويت نماينده بيمه البرز
در هيأت رسيدگي به اختالفات
نماينده و شركتهاي بيمه
محمد تقوي ،نماينده بيمه البرز پايدار
آروين از ســوي رئيــسكل بيمه مركزي
بهعنــوان نماينده منتخــب انجمنهاي
صنفي صنعت بيمه در هيأت رســيدگي
به اختالفات نماينده و شــركتهاي بيمه
انتخاب شد.
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